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OHJEITA RAKENNE-  SEKÄ MUIDEN ERITYISSUUNNITELMIEN
TOIMITTAMISEEN

Ohjeet lupapiste.fi -palvelun lupiin liittyvistä rakenne- ja/tai muista erityissuunnitelmista

Lupapiste.fi -palvelun kautta myönnettyjen lupien rakennepiirustukset tulee toimittaa vastaavan
rakennesuunnittelijan toimesta rakennusvalvontaan esiteltäväksi yhtenä sarjana (ns. esittelysarja).
Kun paperiversioita tullaan esittelemään tarkastusinsinöörille, tulee lupapisteessä olla vastaava sarja
suunnitelmia arkistoleimattavaksi. Myös sähköiset suunnitelmat tulee olla vastaavan
rakennesuunnittelijan allekirjoittamia (lupapisteessä mahdollisuus sähköiseen allekirjoitukseen).

Muut erityissuunnitelmat esitellään samalla periaatteella vastuullisen suunnittelijan toimesta.

Ohjeet paperiversiona myönnettyjen lupien rakenne- ja/tai muista erityissuunnitelmista

Paperisina myönnettyjen lupien erityissuunnitelmat tulee toimittaa vastaavan rakennesuunnittelijan
toimesta rakennusvalvontaan esiteltäväksi yhtenä sarjana (ns. esittelysarja). Vastaava
rakennesuunnittelija toimittaa toisen sarjan rakennepiirustuksia tarkastusinsinöörille joko ennalta
sovitusti sähköpostilla tai ilman erillistä sopimista rakennekuvat toimitetaan esittelytilaisuuteen
muistitikulla.

Muut erityissuunnitelmat esitellään samalla periaatteella vastuullisen suunnittelijan toimesta.

Huom! (lupapiste ja paperiset luvat)
Paperisia erityissuunnitelmia ei arkistoida rakennusvalvontaan. Rakennekuvia ei tarvitse toimittaa
rakennusvalvontaan mikäli kantavien rakenteiden suunnittelutehtävä on vaativuudeltaan vähäinen,
ellei kohteessa ole palo- tai rakenneteknisesti erityisiä kohtia. Vaatimus erityissuunnitelmista
määräytyy tavallisesti lupapäätöksen mukaan.

Rakennesuunnitelmien sisältö

Rakennesuunnitelmien sisältö ja esitystapa tulee noudattaa Ympäristöministeriön asetusta
rakentamisen suunnitelmista ja selvityksistä. Ohjeistukseksi löytyy Ympäristöministeriön vuonna
2015 julkaisemia ohjeita rakentamista koskevien suunnitelmien ja selvitysten sisällöstä
(Ympäristöministeriön ohje YM3/601/2015). Suunnittelijoiden on ehdottomasti tutustuttava näihin
asetuksiin ja ohjeisiin sekä noudatettava niitä.

Erityisesti on kiinnitettävä huomiota seuraaviin asioihin:

1. Nimiösivu on oltava piirustuksen päällimmäisenä, ei teipattuna eikä nidottuna vaan
piirustuksen osana. Teipattuja piirustuksia ei oteta vastaan. A4-kokoisessa detaljinipussa
erillinen nimiösivu voi kuitenkin olla nidottuna päällimmäiseksi.

2. Nimiö on varustettava kohteen oikeilla ja rakennusluvan mukaisilla tunnistustiedoilla mm:
- Kaupunginosa / kortteli / tontti
- Osoite, osoitteen oikeellisuus tarkistettava rakennusluvasta
- Rakennusluvan numero (esim. 15-100-R)
- Juokseva numero, rakennusvalvontaan toimitettavat piirustukset omalla juoksevalla
numerolla
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- Kohteen nimi
- Piirustuksen sisältö (esim. Raudoituspiirustus taso +4.530)
- Suunnittelijan nimi, allekirjoitus, yhteystiedot ja puh. nro

3. Kaikkia rakennesuunnitelmia rakennusvalvonta ei voi ottaa vastaan. Rakennusvalvontaan
arkistoidaan oleellisten kantavien rakenteiden piirustukset sekä piirustukset rakenteista,
joilla voi olla vaikutusta turvallisuuteen ja terveellisyyteen, esim. laajat ja raskaat
alaslasketut katot, vesieritysdetaljit ja palo-osastointirakenteet. Elementtirakenteiden osalta
pitää toimittaa kaaviot ja tyypillisten elementtien valmistuspiirustukset.

4. Sähköisessä muodossa olevat piirustukset toimitetaan PDF-muodossa A4 kerrannaisille
oikeaan mittakaavaan tulostettuna. Tulostettu alue tulee olla valitun paperiarkin kokoinen,
lisäksi piirustuksen tulee olla vaakatasossa.

Rakennusluvassa oleva lupatunnus merkitään jokaiseen piirustukseen, sekä piirustuksen juokseva
numero, joka on jatkuva edellisestä toimituseristä. Muutospiirustuksissa juokseva numero on oltava
sama (=ensimmäisen toimituksen mukaan), piirustuksessa on oltava revisiomerkintä (esim. A, B,
C,… tai 1, 2, 3, …) ja lisäksi piirustuksen nimiön yläpuolella teksti "VAIHTOPIIRUSTUS" sekä
lyhyt kuvaus muutoksesta.

Rakennesuunnittelija huolehtii siitä, että suunnitelmat ovat asianmukaiset ja kopiosarjat ovat yllä
kuvatun mukaiset. Puutteellisia suunnitelmia ei oteta vastaan! Vastaava rakennesuunnittelija tuo
suunnitelmat mukanaan tulleessaan esittelemään piirustuksia tarkastusinsinöörille, aika on varattava
etukäteen puhelimitse. Tarvittaessa suunnittelija voi korjata ja täydentää viranomaissarjoja
kynämerkinnöin (ei lyijykynällä).

Tämä ohje koskee myös valmisosatoimittajia esim. talotehtaita ja kattoristikoiden suunnittelijoita /
valmistajia.

Vastaavan rakennesuunnittelijan on todennettava allekirjoituksellaan kaikki kohteen
rakennesuunnitelmat esim. kattoristikoiden valmistuspiirustukset, ontelolaattojen punossuunnitellut
tasopiirustukset.
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